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 بر قرار باد خودمدیریتی دمکراتیک و شورایی در ایران!

 زبان مادری مهم و حیاتی است!

 )بخش سوم(
 بهرام رحمانی

سرشمااری «عبدهللا مستوفی استاندار آذربایجان در دوره حاکمیت رضاشاه که 
هاا تارکانادن یاوناجاه  آذرباایاجاانای«گفت:  خواند، می می »خرشماری«را  »تبریز

 »ساازناد  خاورناد ایاران را آبااد مای اند حاال نیز کاه مای خورده مشروطه گرفته
، از ماقاالاه آذرباایاجاان، 8/82/80/82مورخه  6)روزنامه آذربایجان، شماره 

 قلم حسن لطفی(  به
ماردم آذرباایاجاان و  مستوفی که هرگز از توهین رکیک و حتی غیراخالقای باه

زاده تبریزی داد، چنین  سلطان  ای که به مقاله ایستاد جوابیه زبان ترکی باز نمی
خاوان در ماجاالام خاتام  دادم کاه روضاه وقت اجازه نمای بلی من هیچ«نوشت: 

گافاتام شاماا اوالد واقاعای داریاوش و  های خود می ترکی بخواند و در سخنرانی
زنایاد   و از ایان  زبان افراسیااب و چانا ایاز حار  مای کامبیز هستید، چرا به

مآبای و کاوتااه کاردن  بیانات هم جز ایجاد حم وحدت ملی و جلوگیری از ترک
تاریان  عاقایاده مان بازر  هاا، کاه باه موضوع اقلیت ترک زبان در نازد خاارجای
ام و زبان فارسی را که زباان ناوشاتان  توهین به اهالی آذربایجان است، نداشته

 » ...ام و تدریم و زبان رسمی و عمومی است ترویج کرده
قدرت رسیدن رضاشاه در دوران حاکمیت تارکاان قااجاار،  در حالی که قبل از به

کاردناد، زباان تارکای در ایاران زباان  پادشاهان ترک قاجار به ترکی تاکالام مای
رسمی و زبان مکاتبات دولتی بود. عهدنامه ویتکنشتاین بین ناپلئون بانااپاارت 

زبان ترکی آذربایاجاانای ناوشاتاه و ماناعاقاد شاده اسات.  و فتحعلی شاه قاجار به
های میرزا فاتاحاعالای آخاونادزاده و نایاز  ها و داستان ها، نمایشنامه تمامی کتاب

زباان  هـا.ق در قافاقااز، باه0828 -0866م.8 /0/8تا  0/82مقاالت او از سال 
تاریان رماان  طوری که اولایان و قادیامای ترکی آذربایجانی نوشته شده استن به

.ق باا ناام  هـا /088م 8  0/88ممالک محروسه قاجار را آخونادزاده در ساال 
م 8 /0/8به زبان ترکی آذربایجانی ناوشات کاه در ساال  »آلدانمیش کواکبلر«

داغای هامایان رماان تارکای را تاحات عاناوان  هـ.ق میرزا جعافار قاراچاه  0822
زباان فاارسای  را باه »حکایت یوسف شاه سارا «یا  »ستارگان فریب خورده«

هاای ایاران  ترجمه کرده است. همین ترجمه در تاریخ ادبیات ایران در دانش اه
شاد.  شناسانده و به دانشجویان درس داده مای »اولین رمان ایرانی«عنوان  به

هاا در  عالوه بر آخوندزاده، اولین کتاب درسای بارای یااددادن تارکای باه باچاه
گذار آموزش و پارورش ناویان  ایران توسط میرزا حسن رشدیه تبریزی، بنیان

وطان «هـ.ق. تحت عاناوان  0828م.8 /020در ممالک محروسه ایران در سال 
به زبان ترکی آذربایجانی نوشته شده بود و در مادارس ناویان تاباریاز،  »دیلی

شد. پم زبان  قم، مشهد، تهران، اردبیل و غیره به کودکان مدارس تدریم می
تاارکاای در شااهاارهااای یااادشااده در آن زمااان زبااان رسااماای آمااوزشاای بااود. 

صاورت  ناویسای و چاه باه نویسی در دوران قاجار، چه به صورت کتاب ترکی
نویسی در ماطاباوعاات روا  کاامال داشات.  صورت شعر نویسی و چه به مقاله

دوستاناه از اروپاا  طلب و انسان خواهانه، مشروطه افکار مدرن و مترقی آزادی
آماد و از تاباریاز باه زباان  جا به زبان ترکی به تباریاز مای به استانبول و از آن

  رفت. ترکی آذربایجانی به رشت و تهران و سراسر ایران می
زاده و  روزنامه مصور مالنصرالدیان باه ساردبایاری مایارزا جالایال ماحامادقالای

زبان ترکی آذربایجانی در زمان مشروطه منتاشار  روزنامه مصور آذربایجان به
شدند. شاعران بزرگی چون میرزا علی اکبر صابر در مالنصرالادیان افاکاار  می

هاای  دادند. روزنااماه مترقی و مدرن را به شعر ترکی و با شیوه طنز ترویج می
تهران، مثل صوراسرافیل به پشتوانه مالی میرزا قاسم خان تبریزی و مدیریات 

طاور کاامال  قلم علی اکبر دهخدا در تهاران باه خان شیرازی و به میرزا جهان یر
طاوری کاه  تحت تاثیر روزنامه مالنصرالدین و روزنامه آذربایاجاان باودناد. باه

هاای  )چارناد و پارناد( تارجاماه فاارسای ناوشاتاه مقاالت طنز عالای اکابار دهاخادا
 مالنصرالدین بود.

دی ر روزنامه پرمخاطب تاهاران-الدین قزوینی نویسنده نسیم شمال  سیداشر 
که خود ترک آذربایجانی قزوینی بود، اشعار ترکی روزنامه مالنصرالدیان را  -

که توسط میرزا علی اکبر صابر سروده شده بود به فارسی ترجمه و در نسایام 

 8ادامه در ص رساناد.                                                            چاپ می شمال به
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 کمون
هاا و  پالتفرم دموكراتیا  جاناباش«نشریه 
هر دو هافاتاه یاک باار ن »ایرانهاى  خلق

 شود. میمنتشر 

*** 
پالتفرم دموكراتی  «کنندگان  هماهنگ
 :»ایرانهاى  ها و خلق جنبش

 

 بهرام رحمانی*
 امیل آدرس:

bahram.rehmani@gmail.com    
 2246-6//828484شماره تلفن: 

 
 *اهون چیاکو 
 امیل آدرس:

ehwen.chiyako@gmail.com  
 2246-8/8848/88شماره تلفن: 

 
 آمیل آدرس پالتفرم:

pdjkh.i@gmail.com 

*** 
پااااالتاااافاااارم «از رئااااوس راهااااکااااارهااااای

 :»ایرانهاى  ها و خلق دموكراتی  جنبش
های ایران  ها و خلق پالتفرم دموکراتیک جنبش

هاى  هاى ملى دموكراتی  خلق همه جنبش
ایران، نیروهای چپ، سوسیالیست، کارگری، 

جو  خواه و عدالت سکوالر، آنارشیست، آزادی
را در ایران، منطقه و در سطح جهانی 

مبارزه فعال و متحد بر علیه جمهوری  به
 کند. اسالمی دعوت می

های ایران،  ها و خلق پالتفرم دموکراتیک جنبش
کند که کنفدرالیسم دمکراتیک،  صریحا اعالم می
شمول انسان را حقوق مسلم  حقوق جهان
داند و با سرن ونی جمهوری  شهروندان می

اسالمی و تغییر حاکمیت کنونی ایران، همه این 
عنوان مبنای قوانین جامعه قرار  حقوق را به
 خواهد داد.

های ایران،  ها و خلق پالتفرم دموکراتیک جنبش
هاى ایران و مردم آزاده و  از همه خلق

ها و احزاب سیاسی  طلب، سازمان برابری
ای، کارگری و فعالین  های توده مردمی، تشکل

سیاسی، اجتماعی و فرهن ی دعوت 
 کند. همکاری و پیوستن به این پالتفرم می به

 سازی برای اعضای کانون نویسندگان تراشی و پرونده اتهام
  

دو تن از دبیران کانون نویسندگان ایران، رضا خندان )مهابادی( و   در مرداد سال جاری
بازپرسی دادسرای امنیت  کیوان باژن، و نیز بکتاش آبتین، یکی از بازرسان کانون، به

ای بود  شدند. این احضار مربوط به پرونده »تفهیم اتهام«واقع در زندان اوین احضار و 
 برای این سه عضو کانون گشوده بود. ۳۱۳۱که وزارت اطالعات در اردیبهشت 

تفهیم «ها باز به همان شعبه بازپرسی احضار شدند تا یک بار دی ر  اخیر آن  در روزهای
شده بود نهاد  »تفهیم«که بار اول به متهمان  »تبلیغ علیه نظام«شوند. گویا اتهام  »اتهام

اطالعاتی را، که شاکی پرونده است، راضی نکرده و پرونده به شعبه بازپرسی بازپم 
اجتماع و تبانی به قصد اقدام «فرستاده شده تا دو اتهام دی ر به اتهام پیشین افزوده شود: 

  .»تشویق بانوان کشور به فساد و فحشا«و  »علیه امنیت ملی
ها، چنانچه به توصیه و با اعمال نفوذ شاکی  تر کردن بار اتهام در این گونه پرونده سن ین

سازی آشکار سرنوشت  پرونده صورت گرفته باشد، حاکی از آن است که در این پرونده
ای که  کنند و از دست اه قضایی را نهادهای اطالعاتی و امنیتی تعیین می »متهمان«

ای نباید  طرفانه گذارد امید هیچ دادرسی عادالنه و بی بدینسان به خواست شاکی گردن می
 داشت.

بودن  اما ساخت ی
های یادشده  اتهام

در مورد اعضای 
تر از  کانون روشن

آن است که به 
توضیح چندانی 
نیاز داشته باشد. 

اجتماع و «اتهام 
تبانی به قصد اقدام 
 »علیه امنیت ملی

مستلزم آن است که 
متهمان در خفا بر 
ضد شخص یا 
نهادی دولتی تبانی 
کرده باشندن حال 

خود   آن که کانون نویسندگان ایران تشکلی است علنی که در سراسر عمر پنجاه ساله
 کند. های خود را از چشم هیچ شخص یا نهادی پنهان نکرده و نمی ها و فعالیت هرگز دیدگاه

و در واقع مردم باشد، چیزی  »ملت«امنیت  »امنیت ملی«وان هی، اگر منظور از 
تر از این نیست که اعضای تشکلی چون کانون نویسندگان ایران بر ضد چنین  مضحک
کنند. مصداق برهم زدن چنین امنیتی را باید نه درمیان اعضای کانون  »اقدام«امنیتی 

ها به  آمیزترین شیوه کنند که به مسالمت بلکه بین کسانی جست که مردمی را سرکوب می
 های برحق خود را بیان کنند. آیند تا خواست خیابان می

 
نیز باید گفت انتقاد و مخالفت با این یا آن نهاد دولتی به  »تبلیغ علیه نظام«در مورد اتهام 

است و نه به معنی ضدیت با  »تبلیغ«دلیل سلب آزادی بیان و اِعمال سانسور نه مصداق 
ی  های رایجی است که به وفور بر پرونده اما اگر این دو اتهام از نوع اتهام .»نظام«کل 

تشویق بانوان کشور به فساد و «شود،  فعاالن سیاسی و اجتماعی و فرهن ی الصاق می
ی این  گوییم ظاهرا زیرا درباره )می پایه و اساسی است که ظاهرا اتهام جدید و بی »فحشا

داده نشده است( پم از  »متهمان«اتهام، همچون دو اتهام دی ر، مطلقاً هیچ توضیحی به 
تراشی و  های اخیر بسیاری از زنان به حجاب اجباری، در دست اه اتهام اعتراض
 سیستم دادرسی برای منتقدان و معترضان ساخته و پرداخته شده است.  سازی پرونده

در این مورد نیز کانون نویسندگان ایران چیزی جز حق آزادی پوشش و مخالفت با حجاب 
ها مصداق این اتهام نیست، م ر آن که  یک از این اجباری را مطرح نکرده است و هیچ

تلقی کنیم. برای  »فساد و فحشا«خواست رفع تبعیض جنسیتی و برابری زنان با مردان را 
آور نیز کسانی را باید به دادگاه کشاند که حقوق زن را نیمی از حقوق مرد  این اتهام شرم

اند  دانندن کسانی را باید محاکمه کرد که سن فحشا و اعتیاد را به دوازده سال ی رسانده می
و گروه گروه زنان جوان را به بردگی جنسی کشانده و در بازارهای سکم داخل و خار  

اندن کسانی که هزاران کودک دختر و پسر را از تحصیل و زندگی امن و  به تارا  گذاشته
ها جسم و جانشان را تباه و فسادهای گوناگون را به  ها و خیابان شاد بازداشته و در کارگاه

کنند و ... آری، اینان را باید به پای میز محاکمه کشاند نه نویسندگان  آنها تحمیل می
اند و به آنان به چشم موجودی  آزادیخواهی را که خواهان حق انتخاب آزادانه برای زنان

 ن رند. انسانی و برابر با مرد می
هایی در مورد سه تن از اعضای فعال کانون نویسندگان  سان، صدور چنین اتهام بدین

گونه وجاهت حقوقی و  ایران ظلمی است آشکار و مبتنی بر دروغ و پاپوش دوزی که هیچ
کند و  را محکوم می  سازی قانونی ندارد. کانون نویسندگان ایران این اتهام تراشی و پرونده

)مهابادی(، کیوان باژن و بکتاش آبتین، و مختومه  خواهان رفع کامل اتهام از رضا خندان
 های مشابه است. ها و همه پرونده آن  کردن پرونده

 
 کانون نویسندگان ایران

 ۳۱۳۱آبان  ۳۱

۲صفحه   

mailto:bahram.rehmani@gmail.com
mailto:ehwen.chiyako@gmail.com
mailto:pdjkh.i@gmail.com
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 از تجاوز به زنان در جنگ 

 المللی کیفری در حقوق بین
 (/820تا جایزه نوبل صلح)

 نیره انصاری

 

ویژه تجاوز در زمان جنگ یاا  خشونت جنسی و به
مخاصمات مسلحانه تنها جنبه رضایت تجاوزگر را 

ای از پیروزی، فتح و انتقام از  ندارد. بلکه، نشانه
سوی طر  مقابل در این درگیری اسات و تاجااوز 
یک تاکتیک جن ی محسوب شاده و شاایاد آخاریان 

منظور تخریب و درهم ریاخاتان غارور  گام جنگ به
 رود. شمار می و شرافت دشمن به

عنوان ساالح  ها از تجاوز به در بسیاری از فرهنگ
جن ی و ابزاری برای تنبیه استفاده شده است. در 
فرهنگ نظامی این باور وجود داشت که هانا اامای 

خاورده  سارزمایان شاکاسات که سرباِز پیروز قدم باه
هاا  گذارد و پام از کشاتان ماردان باه زناان آن می

هاا  واقع شرافت و ماردانا ای آن کند، در  تجاوز می
)عمادتاا زن(  گیرد و قربانی را حتا پم از مر  می

که نماینده یک ملت، قوم، دیان، فارهاناگ و زباان 
تواند مانند گذشته باه زنادگای خاود  است دی ر نمی
شاود باا لاکاه  واقاع تان زن رهاا مای ادامه دهد. در

نن ی بر دامان و در بسایااری از اوقاات پایادایاش 
سقاوط «نام  ) بر اساس برآورد کتابی به ای که نطفه

، »، ناوشاتاه آناتاونای بایاور0248برلین در ساال 
درصد کودکاانای کاه در بارلایان در  /88نزدیک به 

پاادران «( باه دنایاا آمادناد،0246-0248)  هاای ساال
 داشتند. »روسی

این تجاوز آثار مخرب جسامای و روحای را بارای 
همراه دارد و نه تنها فرد، بلکه خااناواده  قربانی به

شکند. ارتاکااب خشاونات  و جامعه را نیز درهم می
ویژه علیه زنان و دختران در مخاصاماات  جنسی به

مساالااحااانااه کااه هاامااواره مااوجاابااات نااقااص حااقااوق 
آورد یاکای از  المللی را فراهم مای دوستانه بین بشر

الامالالای کایافاری  مباحث مورد توجه در حقوق بایان
 است.

از آغاز پیدایش جنگ در جوامعِ انسانی تاا ظاهاور 
)حقوق بشری( معاصر بیش از پانصادهازار  قوانین

نااماه  نامه، میثاق، مقااولاه معامالت دو جانبه، رویه
ماناظاور تاناظایام ماخااصاماات و  و متون حقوقی باه

قوانین جنگ تاناظایام شاده اسات. تاا چانادیان ساال 
ناحاوی آشاکاار  پیش، در هیچ یک از این متون باه

)در جناگ( اشااره نشاده  منع خشونت علیه زنان به
بود. در حقیقت تا پیش از پیدایش مجموعه قاواعاد 
امروز در حوزه حقوق بشر، هنجارها و یاا عارِ  

هااای  ای وجااود داشاات کااه درگاایااری تاادویاان نشااده
کارد و سا،ام، ماعااهادات  مسلحانه را تاناظایام مای

صاورت  های درگیر جاناگ باه چندجانبه میان طر 
االجراء در آمدند که گاهی ایان قاوانایان  قوانین الزم

 پم از پایان جنگ مصوب گردید.

، »مااهاااباااراتااای«چااون  مااتااون بساایااار کااهاان هاام
بودائیان، انجیل مسیحیت و قرآن مسلمانان حااوی 

چانایان  دشامان و هام قواعدی هستند که احاتارام باه
کند. در آیااتای  مدارا با اسرای جن ی را توصیه می

از قرآن چ ون ی رفتار با غالمان و کانایازانای کاه 
چون غنیمت جانا ای  دست آمده و هم در فتوحات به

شاان باودناد، شارح داده شاده  در مایملک صاحبان
است. تمامی اسانااد حاقاوقای ماوجاود تاا پایاش از 

زمان و  ( محدود به0/64)  نخستین کنوانسیون ژنو
شد کاه بارای عاوامال جاناگ ماعاتابار و  مکانی می

 ها و دین طرفین جنگ، برحسب اخالقیات و تمدن

برای مردان، احترام به امااکان ماقادس، ویاران 
هاای دشامان و  نکردن و آتش نزدن پرستاشا ااه

 »رعایت حقوق اسرای جن ی از واجبات اسات.
عدم تاجااوز باه «گرچه در این نوشته نشانی از 
در شارح  »شاود. زنان و منع بردگی دیاده نامای

فتاوحاات اما،اراتاورهاای بازر  و در اسانااد و 
مدارک برجای مااناده از آن وقاایاع، آتاش زدن 
شهرها، از دم تیغ گذراندن مردان، جاوی خاون 

ها و به بردگای  خانه جاری کردن، سوزاندن کتاب
گرفتن کودکان و زنان و تجاوز به زناان دشامان 

تری کرده بود  ویژه در شهری که مقاوت بیش به
شاماار  از زمره رفتار رایاج و عار  جانا ای باه

 رفته است.

، از اواخار قارن »ها ویکینگ«در قرون وسطا، 
ای از اروپاا را تاحات  های گسترده یازدهم بخش

سیطره خاود درآوردناد کاه ایان خاود نشاان از 
ها در غارت و تجاوز باه زناان  سبقه طوالنی آن

داری  خاورده دارد. بارده و قلاماروهاای شاکاسات
عنوان برده جناسای و  زنان و استفاده از آنان به

روس،ی در میان اعراب پیش و پم از اساالم و 
داری اماری کاامالان ماعاماول  روا  صنعت بارده

های آناان  بود. جایی که اسرای جن ی و خانواده
شادناد ساخانای از  عاناوان باارده فاروخاتااه مای باه

محافظت از زنان در برابر تجاوز و وادار کاردن 
هاای  آنان به تن فروشی در مایاان ناباود. جاناگ

هایی که میان مسالاماان  صلیبی یا مجموعه جنگ
و مساایااحاایااان در گاارفااتن ناامااونااه آشااکاااری از 

 خشونت علیه زنان و تجاوز به آنان است.

( مایاالدی آغااز 0228)  ها که در ساال این جنگ
( 0828) شد، پم از هشت جنگ خونین در سال

عاام ماردان و  میالدی پایان گرفت. دساتاور قاتال
اسارت گرفتن زنان و کودکان و س،م اجاباار  به

به فاحش ی و فروش زنان و کوچ اجباری آناان 
را به عر  معمول آن دوره از تااریاخ دانساتاه 

 است.

) یااا پاادر حااقااوق ماالاال در سااال »گااروساایااوس«
( ماایااالدی در گااذشاات. وی در کااتاااب 0848

هاای  تاریان پاایاه اساسای »حقوق جنگ و صلح«
حقاوق جاناگ را پای ریازی کارد وی یاکای از 

هاایای اسات کاه اظاهاار کارد:  نخستین شخصیت
صورتای از عادالات الاهای،  حقوق دی ر، نه به«

بلکه حاصل عقل بشری است و نه در صاورتای 
در  »هااسات. از وقایع گذشته، بلاکاه بارآیاناد آن

نااحااوی ویااژه و خاااص  مااتااون گااروساایااوس بااه
کاه باه  تار از آن ای به زنان نشده و بایاش اشاره

رفتارهای پم از جاناگ و حاقاوق باازماانادگاان 
جاانااگ نااظاایاار زنااان، سااربااازاِن تساالاایاام شااده، 
کودکان، افراد مسن و از کار افتاده، بیامااران و 

هاای کاناتارل  مبلغان دینی اشاره شود، باه روش
دشمن و تکالیف متخاصمایان باذل  صدمه زدن به

 توجه نموده است.

در قرن هجادهامن ژان ژاک روساو، ماتافاکار و 
( بااا تاانااظاایاام /088 - 0208اناادیشااماانااد جااهااان)

مجموعه اصول توسعاه جاناگ و راباطاه مایاان 
هاا صاورت دیاا اری از قاواعاد جاناگ را  دولات

وجاه راباطاه  جاناگ باه هایاچ«آشکاار سااخات: 
انسان با انسان نیست، بلکه، رابطه میان دولات 

طاور تصاادفای  هاست که در آن همه اشخاص به
عنوان یک انسان و حتی شهروند، بلکه  و نه به

عنوان سرباز با هم دشمن هستند و هاد  از  به
جنگ ویران کردن کشور دشمن است و کشاتان 

 مادام که در جنگ همه مدافعان کشور دشمن 

 6ادامه در ص                

دوساتااناه،  بسیار متفاوت بود. پیادایاش حاقاوق بشار
مجازات آمرین و کسانی که تجاوزگر بودند و حقاوق 

ویاژه زناان قاربااناِی خشاونات  انسانی قربانیان و باه
 گذاری شد. ها پم از این جرم پایه جنسی، سده

 تعریف خشونت و تجاوز جنسی در جنگ

خشونت جنسی در همه اَشاکاال آن دارای تاعااریاف 
دقیق و گوناگونی است. اساسا هار حاوزه عالامای و 
انسانی تعریف تخصصی از ایان جارم را ارائاه داده 

 است.

تاریان  الملل کیفری خشونت جنسی و ماهام حقوق بین
نوع آن یعنی تجاوز جنسی را در اسااسانااماه دیاوان 

عاناوان یاکای از جارائام عالایاه  المللی کیفاری باه بین
وبژه یکی از مصاادیاق باارز شاکاناجاه  بشریت و به

قلمداد نموده است. بیش از ایان، اگار ایان جارم در 
هن ام هرگونه جنگ و مخاصمات مسلحااناه یاا پام 

گایاری طارفایان جاناگ  چاون اناتاقاام از پایان آن و هم
انجام گیرد شامل مجاازات جارائام زماان جاناگ نایاز 

 خواهد باشد.

فعلی است که با خصیصه   -  تجاوز جنسی، هر عملی
جنسی علیه شخص در اوضاع و احاوال اجاباارآمایاز 

 انجام شده باشد.

تجاوز تنها یک عمل فیزیکی نیاسات، بالاکاه، حاوزه 
شمول آن گسترده است مانند عریان کاردن یاک زن 
و وادار نمودن وی به انجام برخی حرکات در اناظاار 
عمومی یا در محیط بستاه، رفاتاارهاای تاحاقایارآمایاز 
علیه تمامیت جسمانی، اخالقی و معنوی شخاص کاه 
از راه اجبار، تهدید، زور و ارعاب صورت گرفته و 

توهین و تحقیر شاخاصایات قارباانای شاود  یا منجر به
 آید. شمار می به »تجاوز«مصداق بارز 

الامالالای افازون بار تاجااوز،  های کایافاری بایان دادگاه
بااردگاای و اسااارت جاانااساای، تاان فااروشاای اجااباااری، 

ساازی و  بارداری تحمیلی، سترون نمودن و یا عقیام
ها را در صورتی  اساسا هر خشونت جنسی نظیر این

که عامال مازباور باخاشای از یاک فاعال گساتارده یاا 
سازمان یافاتاه بااشاد، تاحات عاناوان جاناایات عالایاه 

 بشریت تشخیص داده است.

 تاریخچه تجاوز به زنان در تاریخ

هااای پاایااش از ماایااالد و در تااماادن یااوناااناای  در سااده
خشونت جنسی و تجاوز به عنف علیه زنان نه تناهاا 

عنوان یاک  شد، بلکه به عنوان خیانت شناخته نمی به
رفااتااار مااورد پااذیاارش جااامااعااه در قااواعااد جاانااگ و 
مخاصمه در نظر گرفاتاه شاده باود. زناان، غانایاماِت 
مشروع و قانونی، برده، کاارگار، روسا،ای و یاا در 

 بهترین حالت، همسر فاتحان شمرده می شدند.

طی قرون وسطا در اروپاا اگار شاهاری طای قارون 
وسااطااا در اروپااا اگاار شااهااری در جاانااگ شااکااساات 

موجب قواعد جاناگ باه سارباازان ایان  خورد، به می
 »شهر اشغالی تجااوز«شد تا به زنان  مجوز داده می

در  »مالاکایات«نمایند و این فعل با جرائم مربوط به 
گرفت. زیرا که زنان جزء ماایامالاک  کنار هم قرار می
شاان باودناد و کسای کاه آناان را  پدران و هماساران

بایست به پدر یا شوهار  داد، می مورد تجاوز قرار می
 زن قربانی غرامت ب،ردازد.

، »هااوماار«و  »هاارودوت«تاااریااخ ناا اااراناای چااون 
در آثار خود به این موارد اشاره  »تیتوس لیوپوس«

 اند. کرده

مادار، خاطایاب و  های فیلساو ، سایااسات در نوشته 
( ساال پایاش از 086)  کاهاه در »سایاسارو«سخنور 

و نیاز در  »موازنه«میالد متولد شده بود، در کتاب 
در خصاوص قاوانایان  »وظیفه«هایی از کتاب  بخش

ناگزیر بودن جاناگ، اجاباار «جنگ نوشته است: 
 داشتن و داشتن علم و تجربه در امور نظامی

۳صفحه   
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 ماالالی جویا: 
 زنان شجاع کردستان 

 چشمه امید و الهام
: خابارگازاری »اوسوال کااسااگارناد«گر  مصاحبه
 /088028820فرات، 

 فارسی: مراد عظیمی برگردان به

یافاتاه زناان شاجااع  پارچه و سازمان مبارزه یک
کااردسااتااان عاالاایااه بااربااریاات داعااش و رژیاام 
دیکتاتوری اردوغان برای ما منبع امید و الاهاام 

 است.

ماالالی جویا یک فعال زن افغانی، نویسنده و 
مدار و نماینده سابق پارلمان افغانستان.  سیاست

نماینده پارلمان  8228تا  8228ماالالی از سال 
افغانستان بوده است. ماالالی آشکارا حضور 

کار  های دستجات مسلح و جنایت سرکرده
شناخته شده در پارلمان را محکوم نمود. این 

تعلیق  گیری و جسارت ماالالی  منجر به موضع
از پارلمان  8228نمایندگی وی در سال 

 افغانستان گردید. 

شده  نویسندگان معرو  و روشنفکران شناخته
جهان، نظیر نوام چامسکی  خواستار اعاده 
نمایندگی ماالالی در پارلمان افغانستان شدند. 

ای درباره  اخیرا فرات نیوز با ماالالی مصاحبه
 اوضاع جاری افغانستان در ایتالیا انجام داد.

اش  ماالالی نخست احساسات گرم و صمیمانه
زنان «را نثار زنان کرد نمود و اظهار کرد: 
 »کرد چشمه  امید و فرتاب برای ما هستند.

فرات نیوز: لطفا ممکن است شمه ای از 
اوضاع افغانستان را برای ما توضیح 

 دهید 

*، آمریکا و ناتو تحت 0082بعد از رویداد 
 »حقوق زنان«، »دموکراسی«بهانه برقراری 

کشورما را اشغال کردند و  »حقوق بشر«و 
های دستجات  رژیم بربریت طالبان را با سرکرده
ها برادران تنی  مسلح جانشین کردند. البته، این

تا  0228طالبان یک جنگ داخلی را از سال 
به راه انداخته بودند و کابل را به تلی از  0226

نفراز مردم  82222خاک تبدیل نمودند و 
چنین، تعدادی  گناه افغانستان را کشتند. هم بی

های پرورش یافته غرب برای دالر  ازتکنوکرات
های اشرار مسلح  و مقام با دولت سرکرده

 سازش نمودند.

آمریکا و  »جنگ و ترور«بیش از یک دهه از
ناتو و هزینه کردن بیش ازیک تریلیون دالر، 
متاسفانه  کشور ما هنوز در صدر جدول در 
حال جنگ، فقر، بیکاری، تولید مواد مخدر، 

سوادی، مر  و میر نوزادان   اعتیاد، فساد، بی
وزنان، غم و اندوه ... باقی مانده است. اشغال 

مشکالت  افغانستان توسط بی ان ان تنها به
 ومسائل ما اضافه کرده است.

های انتحاری،  امروز، بمباران، انفجار بمب
های علنی، تجاوزهای جنسی فردی و  اعدام

تجاوز توسط باندهای کان ستر، آدم دزدی و 
ها، رویدادهای غمناک، هر لحظه  دی ر تراژدی

کنند. مردم  زندگی مردم افغانستان را تهدید می
هایشان  هرگز چه در داخل یا خار  از خانه

ها  کنند، و امروز تروریست احساس امنیت نمی
 تر هستند.  از هر زمانی دی ر قوی

مثابه ویترین نمایشی در خدمت تبلیغات  مدنی به
رهائی زنان «کشورهای غربی قرار گرفته تا 

جهانیان ثابت کنند. اکثر این زنان  را به »افغانستان
هرگز نه زنان بدبخت افغانستان،  بلکه سرکردهای 

کنند، و تنها  اشرار مسلح در قدرت را نمایندگی می
شان با دریافت دالر به اربابان خارجی خدمت  هد 
کنند. حقوق پایمال شده زنان افغانستان، هرگز  می

ها  که این برای اینان اهمیت نداشته است، برای این
 جزئی از معضل افغانستان هستند.

سازی زنان    ن: شما راه را برای توانمند
های  تالش اید، واکنش زنان نسبت به گشوده

 شما چ ونه بوده است 

های مختلف  من پشتیبانی و حمایت زیادی از نسل
اند، دریافت  زنان که برای چهار دهه قربانی شده

ام. پیام من به زنان کشورم همیشه این بوده  کرده
است که کلید راه آزادی زنان کسب آگاهی و 

یابی استن  سازمان
که زنان باید  این

زنجیرها را از دست و 
پایشان پاره کنند، و 
همانند زنان شجاع 

شان  کرد که مبارزه
حماسی شده است، 

دست  شان را به حقوق
آورند. اما، تالش برای 

دادن زنان  سازمان
افغانستان، که شدیدن 

برند، وظیفه  رنج می
بسیار دشواری است. 

سوادی، عدم آگاهی اجتماعی  زنان افغانستان از بی
کشند، و با اشکال گوناگون در جامعه  عذاب می

اند.  فئودالی و شوینیستی و مردساالری گرفتار شده
دادن این زنان، کسب  اولین گام برای سازمان

های سیاسی و اجتماعی و اشتغال  آموزش و آگاهی
است. متاسفانه، زنان افغانستان بدون کسب این 

یک نیروی قدرتمند و  ای به شروط پایه
 ناپذیر متحول نخواهند شد.  شکست

اما، چنین وضعیتی هرگز به این معنا نیست که 
متشکل شدن زنان افغانستان غیرممکن و یا دور از 
واقعیت باشد. اگر، ما باورکنیم که تغییر شرائط 

صورت باید باورمند  ناپذیر است، در آن اجتناب
باشیم که دگرگونی اجتماعی از درون مبارزه 

دهد. چنین  ویژه زنان، بار می انقالبی مردم، و به
 افقی بدون یک سازمان رزمنده روی نخواهد داد. 

های زیادی درباره نیاز برای    ن:  صحبت 
شود،  یک سازمان جهانی زنان زده می

ای که قادر خواهد شد هر زمان در این یا  شبکه
آن کشوراتفاقی علیه زنان روی داد، وارد عمل 

کنی ما به آن سو حرکت  شود. آیا فکر می
کنی به  سخن دی ر، آیا احساس می کنیم  به می

اندازه کافی همبست ی و حمایت کنکرت از 
سوی سازمان های زنان در اقصی نکات جهان 
نسبت به معضالت و مسائل زنان افغانستان 

کنی زنان نماینده در  وجود دارد  آیا فکر می
های کشورهای دی ر، برای نمونه،  پارلمان

چه را که باید انجام دهند در پشتیبانی از  آن
زنان افغانستان)یا زنان خاورمیانه( اجابت 

کنند ... اکنون، من این  سئوال شخصی را  می
 کنی تنهائی  آیا احساس می«از شما به پرسم: 

المللی مردان و زنان  همبست ی بین من قویا به
ویژه نیروها و افراد  ها، به جهان باور دارم واز آن
 شان را به   های همبست ی پیشرو انتظار دارم دست

 8ادامه در ص               

4صفحه   

  ن: آیا، در این شرائط هیچ نیروی 
های اشرار مسلح، که  دگراندیشی علیه سرکرده

از هر زمان دی ر قدرتمندترهستند، وجود 
 ندارد   

ها، نیروها و افراد پیشرو در افغانستان  برای دهه
اند.  علیه بنیادگرائی و اشغال خارجی مقاومت کرده

ها و افراد مبارز امید فردای افغانستان  این جنبش
هستند، اینان همیشه برای اجرای عدالت و صلح، 
علیه جنایات و خائنان، و با وجود خطر زندان، 

اند. این  شکنجه و مر ، صدایشان را بلند کرده
شوند و گرچه جنبش  مبارزان هر لحظه تهدید می

ضعیفی هستند، اما شعارها و اهدا  مردم عادی 
کنند. در افغانستان یک حزب  افغانستان را کنش می

وجود  »حزب همبست ی افغانستان«نام  پیشرو به
دارد، که ازجوانان دلیر و شجاع  سامان یافته است. 
این یک حزب سکوالر و دموکراتیک است و مردم 

 کنند. قویا از آن پشتیبانی می

چنین، اتحادیه  هم
زنان انقالبی 
افغانستان، متشکل 

سازمان  00از 
شیوه  زنان، و به

زیر زمینی فعالیت 
کنند.  می

 »مینا«بنیادگرایان، 
رهبراتحادیه انقالبی 
زنان افغانستان را 

 ترور کردند.

مردم دوستدارعدالت در جهان  همیشه این  پیام من به
ها پشتیبانی کنند، برای  بوده است که از این جنبش

ها تنها آلترناتیو  که، من باور دارم که این جنبش این
 یا بدیل یک آینده روشن برای افغانستان هستند.

  ن: امروز اوضاع زنان افغانستان را چ ونه 
 بینید   می

آزادی زنان «سال از  06بعد از به اصطالح 
متاسفانه، زنان توسط آمریکا و ناتو،  »افغانستان

آمیز  افغانی هنوز اولین قربانیان وضعیت فاجعه
همان  افغانستان هستند. شرائط زندگی زنان افغانی به

طلبان  اندیش زن و تاریک اندازه دوران رژیم ضد
دهنده  تکانشاید شما خبر قتل بار است.  مصیبت
شنیده باشید، که توسط یک دسته سال را 88فرخنده 

از باندهای متحجر زیر ضربات وحشیانه کشته شد و 
در حضور مردم جسدش را درست چند کیلومتر 

این   دورتر از کاخ ریاست جمهوری سوزاندند.
کشتار وحشیانه نشان داد که این ادعای گنده آمریکا 

های  های جمعی سیستم های غربی، رسانه و دولت
های افغانی درباره حقوق  داری و عروسک سرمایه

های کثیفی برای توجیه   زنان در افغانستان دروغ
 ادامه جنگ و اشغال افغانستان بوده است.

متاسفانه، ما شاهد کشتار، تجاوز جنسی، سن سار، 
بریدن گوش و بینی، کتک و شالق زدن زنان در  

توسط  »جرائم اخالقی «خاطر  برابر مردم، پی رد به
ها و  مواد مخدر، ازدوا  با دختر بچه دولت، اعتیاد به

روی زنان،  های اجباری، اسید پاشیدن به ازدوا 
آموز و یا  دختران دانش خشونت خان ی، حمله به

مسموم کردن دختران و غیره هستیم. با این وجود، 
مرتکبین چنین جنایاتی سرومرگنده برای خود 

اند. برای  گردند و هرگز مورد پی رد واقع نشده می
همان اندازه  که بنیادگرایان و خائنین در قدرت به این

ستیزی طالبان  ستیزند. توحش زن مجرمین زن
وحشی و دی ر نوکران ایران، پاکستان و عربستان 

اند. تنها فرق دوره  سعودی برای همه شناخته شده
طالبان در کشور من این است که اکنون حضور -پسا

   جامعهاصطالح  چند زن در دولت و پارلمان و در به
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 ماالالی جویا: ...

سوی مردم تحت ستم افغانستان دراز کنند. من 
هرگز خودم را در این مبارزه مهم تنها احساس 

کنم. خوشبختانه، مردم دوست داشتنی  نمی
بسیاری از کشورهای گوناگون مرا تنها نه 

شان همیشه به من  اند، و پشتیبانی پرتوان گذاشته
 دهد. امید و پایداری می

های  من از جانب مردم کشورم حمایت سازمان
ها، افرار  صلح دوست، ضد جنگ، سکوالر، چپ

های فمینیست کشورهای مختلف  پیشرو و سازمان
 ام.  را دریافت کرده

با این همه، زنان جهان بایستی شبکه خطیر 
شان را بنیاد کنند، اما هنوز راه درازی در  جهانی

تر زنان کشورهای غربی از  پیش داریم. بیش
شوی  و های جمعی ریاکار شست سوی رسانه
چه در  ها را از آن سان آن اند، و بدین مغزی شده

ها  رو آن کنند، از این گذرد آگاه نمی کشور ما می
کنار رنج و مبارزه ما نیستند. تعداد معدودی 

شان را به روی  ها وجود دارند که چشمان سازمان
اند،  آالم و دردهای دردهای زنان افغانستان نبسته

های گوناگون زنان افغانستان را پشتیبانی  و از راه
کنند. ما نباید فراموش کنیم همبست ی  می
المللی راه دراز مبارزه برای رسیدن به اهدا   بین

 کند. گوناگون را کوتاه می

های جهانی  این مهم است که بدانیم شبکه
ها و  »ان جی او«  های مستقل از دولت سازمان

چون سازمان ملل)در حقیقت سازمان  نهادهائی هم
ها، مترجم( به دالئل عدیده، در بهبود  دولت

اند. در حالی  تاثیر بوده اوضاع زنان افغانستان بی
سوادی و توانمند  که این نهادها شعار مبارزه با بی
دهند، طرح ها و  کردن زنان افغانستان را سر می

های  چنین کنش شان کوتاه مدت است و هم اهدا 
الجیشی،  اینان در راستای منافع سوق

کننده  اصطالح کمک استراتژیک، کشورهای به
نظیر آمریکا، ان لستان، فرانسه، آلمان وغیره 

 اند.  ریزی شده برنامه

ای اوضاع  رو، طبیعی است که، علل ریشه از این
بار افغانستان را حل نکنند. این کشورها و  فاجعه

نهادها، مخالف ایجاد فضای آزاد برای فعالیت 
مبارزه سیاسی هستند، که تنها جواب واقعی برای 

شمار  از بین بردن ستم علیه زنان افغانستان به
که زنان افغانستان آگاهی کسب  رود. بدون این می

شان  دست آوردن حقوق سیاسی کرده و برای به
سود  مبارزه کنند، اوضاع دردناک افغانستان به

 زنان تغییر نخواهد کرد. 

کنند خود را سازمان    ن: مردم تالش می
اش شمال  دهند، و شاید امروز بهترین نمونه
شانه با  به سوریه است، جائی که کردها شانه

مردان تبارها و باورهای گوناگون یک سامان 
خودمدیریتی «نام  نوین اجتماعی به

کنند. آیا شما در  را تجربه می »دموکراتیک
 بینید  پایان تونل نوری می

که تونل چقدر تاریک و دراز  بلی، با وجود این
باشد، همیشه نور امیدی وجود دارد. این باور 

ما نشان داده است  شخصی من است، و تاریخ به
تواند برای همیشه دوام  که سرکوب و اختناق نمی

قدر توانا و  گران چه بیاورد، مهم نیست سرکوب
قدرتمند باشند، همیشه مردم علیه سرکوب مبارزه 

اند.  گران را به خاک مالیده کرده و پشت ستم
یافته مردان و زنان نستوه  امروز، مبارزه سازمان

کردستان علیه بربریت داعش و رژیم دیکتاتوری 

 اردوغان نمونه زنده و کانون آرزو و فرتاب، 

روابط برابر غیرسلسله مراتبی با روابط برابر 
کننده  تواند تضمین غیر رییم و مرئوسی می

در غیر این صورت، این  .خواه بشود جامعه دل
یک پادگان نظامی  زودی تبدیل به ها به مکان

داران ارشد بر توده  ها و درجه حاکمیت ژنرال
عظیم سربازان و یا در ادارات به مدیر کل و 

گوش  روسای ارشد و معاون و بقیه هم حلقه به
 قوانین تنظیم شده از باال.

بنابراین شورا داریم تا شورا... کمون داریم تا 
کمون... مجمع... انجمن... کمیته و ... داریم. در 
کشورهای غربی شوراهای محلی و 

نام شورا وجود دارد که حتی هر  هایی به شهرداری
گیری  یک یا دو سال اعضای این شوراها با رای

شوند. ولی باز  شهروندان محالت انتخاب می
ها اغلب از طر  احزاب بزر  حاکم و  اعضای آن

در اپوزیسیون و در چهارچوب سیستم 
مراتبی از باال به پایین فعالیت  بوروکراتیک سلسله

کنند که در نهایت سیستم بوروکراتیک  می
برند. اگر چه در شرایط  پیش می داری را به سرمایه

های انسانی توانستند  استثنایی افرادی با ایده
 اقداماتی کوچک در جهت منافع مردم بردارند.

در رژیم غیرانسانی 
جمهوری اسالمی هم که 
شورا کم نداریم، شورای 
ن هبان، شورای مجلم 
اسالمی، شوراهای شهر و 
روستا و... هم ی تحت 
تسلط خط اسالم در حاکمیت 

 قرار دارند.
کم و بیش شاید بدانید قبل و 

بخشی از  88بعد از قیام 
کارگران و کارکنان صنایع 
بزر  ایران مثل نفت و 

ها و ادارات،  پاالیش اه
خود را  شوراهای واقعی 

ساختند ولی در مدت کوتاهی 
ها را دست یر کرد و  رژیم حاکم اسالمی فعالین آن

 تشکیل شوراهای فرمایشی اسالمی کرد. اقدام به
چنین من شاهد آن بودم که کانون بیکاران در  هم

گیری  خوزستان را که بر پایه شورایی و تصمیم
کرد. حدود یک  در مجامع عمومی خود فعالیت می

سرکوب و دست یری فعالین آن  سال بعد، شروع به
و حتی اعدام یک نماینده و چند تن افعالی آن 

کردند که شورای  شورا کردند. در عین حال تالش 
اسالمی را جای زین آن کنند که مردم و بیکاران 

 از آن استقبال نکردند.
خاطر  به »شوراها«در شوروی سابق هم حکومت 

سیستم سلسله مراتبی،  نفوذ و تسلط 
حزبی بر شوراها، دست  بوروکراتیک تک

ها دست یری و  سرکوب فعالین راستین شورا به
 .ها زدند تبعید آن

دستاوردهای انقالب روژآوا در هشت سال گذشته 
های کوبانی، عفرین و  ها و کانتون در استان

جزیره برپایه دموکراسی مستقیم خود مدیریتی 
های محلی، محیط زیست و حقوق برابر  کمون

کار انسانی را به  زنان بار دی ر درستی این راه
 اثبات رسانده است.

نظر من ایجاد شوراها،  طور خالصه به به
ها و یا هر تشکل محلی  ها، مجامع و کمون کانون
کننده کامال آزاد  که افراد شرکت در صورتی دی ر، 

مراتبی خود  طور غیر سلسله و برابر که به
کاری  تواند راه مدیریتی جمعی فعالیت کند هم می

مناسب کنونی تا مرحله سرن ونی رژیم اسالمی 
چنین ابزاری مناسب برای خود  باشد و هم

 مدیریتی بعد از سرن ونی آن 

الهام، برای ماست. اکنون مبارزات مشابهی همه 
جای دنیا، نظیرکشورهای آمریکای التین، 

 هندوستان، ایران و غیره جریان  دارد. 

توانید کمی در خصوص زندگی    ن: لطفا می
 خودتان به ما ب وئید 

ام زندگی  های سیاسی خاطر فعالیت هنوز، من به
توانم پیش  سختی دارم. تا این هن ام، من نمی

ام زندگی کنم، به این دلیل که  فرزند و خانواده
دهم. گرچه نیاز  ام را تغییر می مرتب محل زندگی

توانم  به مسافرت دارم، ولی، من آزادانه نمی
توانم در  چنین، من نمی مسافرت کنم. هم

ها شرکت کرده و  چون مصاحبه هائی هم فعالیت
ام این  صدایم را بلند کنم. با وجود این تمام نیت

ها، من احساس  است. ولی، با تمام این محدودیت
کنم که بدون مبارزه زندگی پوچی خواهم  می

چون کاهی در جلو راهم  داشت، و این مشکالت هم
 قرار دارند.    

های  بر  حمله القاعده به اشاره به 0082*  
  .0080222دوقلوی مرکز تجارت جهانی در سال 

 شورا داریم تا شورا

 حسن پویا
 

که با تالش جدی خود  با س،اس به تمام کسانی
ای هستند که همه موجودات زنده  دنبال جامعه به

در آن از جمله انسان، خوشوقت، آزاد و برابر 
 باشند.

ها و  تجارب، راه برای رسیدن به چنین جوامعی 
ها  های زیبایی وجود داشته و دارد... اتفاقا آن ایده

نه پیچیده هستند و نه مشکل... چون از دل همین 
جوامع بیرون آمده و ارتباط مستقیم به نیازهای 

 .ما دارند اساسی و حیاتی 
های سیاسی و  شکل سیستم با یک ن اه اجمالی به

ها در رفاه  اجتماعی حاکم بر جهان، با وجود تفاوت
های فردی و اجتماعی، بین  اجتماعی و آزادی

هایی با دیکتاتوری مطلقه فردی و یا گروهی و  حکومت
طر  و از طر   تک حزبی و یا مثل مال شاهی از یک

 داری پارلمانی هایی با نظام سرمایه دی ر حکومت
ها مردم  )دموکراسی پارلمانی(ن در هر دوی این سیستم

 .نقش چندانی در تعیین سرنوشت خود ندارند
دادن را بازی  فقط هر چهار سال یک روز نقش رای

مداران  کرده و بقیه زمان را در اختیار سیاست
طلب خواهند گذاشت. در نتیجه در جهان امروز  قدرت

طور روزمره از سیاست دور ن ه داشته شده و  مردم به
جنگ و  فقر و تجمع بیش از حد ثروت و قدرت، 

طور  چنان این کره خاکی را به نابودی محیط زیست، هم
 کند. جدی تهدید می

ها و  حل طور که اشاره کردم تجربیات و راه همان
ای که  های بسیار زیبایی برای ایجاد جامعه ایده

کند خوشوقتی و رفاه و آزادی را برای همه تضمین کند 
وجود دارد. ایده یک جامعه شورایی یا کمونی در 

 تجمع انسانی با  زندگی و کار و هرگونهمحیط 
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 از تجاوز به زنان در جنگ ...

حضور دارند مشروع و جایز اسات. تاناهاا زماانای 
که اسلحه بر زمین ب ذارند و تسلیم شاوناد دیا ار 
دشمن یا نماینده دشمن نیاساتاناد و دوبااره انساان 

شااونااد و دیاا اار ساالااب زناادگاای آنااان مشااروع  ماای
 »نیست.

هااای  سااان از خااوانااش ایاان مااتااون و اشاااره باادیاان
توان دریاافات کاه چارا سارباازان فااتاح  صریح می

عناوان  کردند و تجاوز به همه شهرها را ویران می
چنایان عاماق  گردید. هم یک رویه معمول قلمداد می

هاایای کاه  فاجعه انسانی و خشونت علیه سارزمایان
تسالایام ناباودناد را  کردند و حااصار باه مقاومت می

عنوان نیروها و سارباازاِن  درک کرد. همه زنان به
هاا  شوند و بادن و جاناسایات آن دشمن شناخته می

 عامل قربانی شدنشان بود.

در خصوص خشونت جنسی و تجاوز به زنان، در 
هاای چاهاارگااناه در  پروتکل الحاقی به کنوانسیون

( بر حمایت کافی از قارباانایاان 0288) ژنو در سال
المللی و مخاصمات داخلای  مخاصمات مسلحانه بین

( پروتکل الحاقِی یکم باه ماناشاور 68تاکید نمود. )
باید حرمت زنان حفظ شاود «ژنو اشعار می دارد: 

و باید خصوصا در برابر تجاوز، وادار کردن آناان 
گری و هر گونه آزار دیا ار ماحاافاظات  به روس،ی

 »شوند.

( از هااماایاان 8) (، پاااراگاارا 4) مااوجااب ماااده بااه
اناد:  بندی شاده منشور، آن موارد به این نحو دسته

حرماتای نسابات باه شاان انساانای، خصاوصاا  بی«
رفتارهای تاحاقایارآمایاز و ماوهان، تاجااوز، وادار 

 »گری و یا هرگونه آزار دی ر. کردن به روس،ی

در ایاان راسااتااا کاانااوانساایااون ماانااع کاالاایااه اَشااکااال 
( 0282)  آمایاز نسابات باه زناان، در ساال تبعایاض

توسط مجمع عمومی سازمان ملل ماتاحاد تصاویاب 
شد که همه کشورهای عضاو کاناوانسایاون را باه 

منظور برابری حقاوق  ها مناسب به اتخاذ کلیه اقدام
ماانااظااور  زنااان و از جااماالااه مااقااررات قااانااوناای بااه
باارداری از  جاالااوگاایااری از قاااچاااق زنااان و بااهااره

 فحشاء زنان در کلیه اشکال آن ملزم نموده است.

الااماالاالاای، شااورای امااناایاات  افاازون باار اسااناااد باایاان
تصاویاب  هاایای را باه سازمان ملل متحد، قطاعانااماه
را  »خشاونات جاناسای«رساناده اسات کاه در آن 

 عنوان جنانت جن ی قلمداد نموده است. به

چه در پیش گافاتاه شاد، اکاناون ایان  با توجه به آن
پاارسااش مااطاارح نااظاار اساات کااه چاارا بااا وجااود 

های وسیع که ابتناء بر تجااوز  مستندات و گزارش
و خشااوناات جاانااسای عاالایااه زناان در ماخاااصاامااات 

ترین زمان وقوع یاعانای در  المللی و در نزدیک بین
هاای  جنگ اول جهانی دارد، و یا انعقاد پیمان نامه

دانان، چنایان  گران و حقوق تنظیمی از سوی تدوین
عنوان جرم و جنایت جانا ای ماورد  خشونتی را به

اند  و این در حاالای اسات کاه  شناسایی قرار نداده
دهد که دولات اساالمای های میدانی، نشان می یافته

هاای اسایار  )داعش(، چ ونه قاچاق جنسی ایازدی
دهی و  شده در عراق و سوریه را توجیه، سازمان

ماردان  ریزی کرد. در حالی که واکنش دولت برنامه
تاکنون محدود به مبارزه با تروریسم باوده اسات  

، 8204ژوئن  02داعش در پی تسخیر موصل در 
سااازی ماانااطااقااه از  ماانااظااور پاااک کااارزاری را بااه

و شیعه به راه اناداخات.  »غیراسالمی«های  گروه
 8204اگااوساات8اوت  /جااناا ااجااویااان داعااش در 

هازار ایازدی را  0/2منطقه سناجاار حامالاه و  به
هاا  مناطق کردنشیان ناماودناد. ده ناگزیر از فرار به

هازار ماردم ایازدی کاه ماکاان دیاا اری ناداشاتانااد 

 در وضعیت بسیار سنجار های  کوهناچار در  به

گفت که پم از جنگ دوم جهانی و ارائه آمارهاای 
باااالی خشااوناات جاانااساای عاالاایااه زنااان و رفااتااار 
تجاوزگرانه جرم شناخته شاد. اگارچاه باه اساتانااد 

هاای ماوجاود، تاجااوز باه  ها و پروتکال کنوانسیون
شارافات و مانازلات  جنایاتی نسابات باه«عنف را با 

تجااوز باه عاناف در «دهند، اما  پیوند می »انسانی
زماان جانااگ و فااحاشااای اجاباااری در ایاان اسااناااد 

 »طور مستقل مورد بررسی قرار ن رفتاه اسات. به
هاما ای  »روساو«آیا هنوز هم بر اساس اظهارات 

زنان نیز نه انسان، نه شهروند، بلکه عضو جبهاه 
ناویام اعاالمایاه  دشمن هستند یا به ماوجاب پایاش

شارافات خااناوادگای ماردانن  بروکسل آنان تعلق باه
جزء مایملکی هستند که در زمره دی ر موارد بایاد 

چه پایاش  عمل آید   نظر به آن ها محافظت به از آن
در خصاوص اقاداماات «گفتهن به بااور ایان قالام: 

( تن 822) کشی، اعدام در حدود گیرانه از نسل پیش
دسات  از ایزدیان در سنجار و نواحی اطرا  آن باه

( 0822)  شوند. و نیز رباایاش داعشیان محکوم می
تن از زنان و دختران ایزدی، مسیحی و شیااک از 

و حقاوق  مصادیق روشن و بارز نقض حقوق بشر
توان این جرائم  المللی بشردوستانه بوده که می بین
های عالایاه  های جن ی  و جنایت عنوان جنایت را به

بشریت و به ویژه نسل کشی قلمداد نموده و ایضاا 
هاای  هاای جاناایات جویان داعش باید به اتاهاام جنگ

هاای ضادبشاریات  کشی و جناایات جنسی معادل نسل
هاای  مورد پی رد قضایی قرار گارفاتاه و در دادگااه

الامالالای ماورد ماحااکاماه قارار  کیفری مالای و بایان
 »گیرند.

*** 

عنوان  هزار میلیارد فرار مالیاتی به ۴۱
 !شویی کشف شده است پول

بر اساس آماری که محمود صادقی رییم مرکز 
شویی در مردادماه امسال منتشر  مبارزه با پول
هزار میلیارد فرار مالیاتی طی دو  ۳۱کرد، حدود 

سه سال اخیر در کشور رخ داده که توسط این 
 .شویی کشف شده است عنوان پول نهاد به

محمود صادقی درباره واکنش برخی از نمایندگان  
به اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 

شویی در کشور به خبرن ار  در تایید وجود پول
شویی  گوید: ما موارد زیادی از پول ایرناپالس می

در ایران داریم. بر اساس آماری که رییم مرکز 
شویی در مردادماه امسال منتشر  مبارزه با پول
هزار میلیارد فرار مالیاتی طی دو  04کرد، حدود 

سه سال اخیر در کشور رخ داده که توسط این 
 .شویی کشف شده است عنوان پول نهاد به

که برخی از مخالفان قانون مبارزه  او با بیان این
ها برای  شویی، معتقدند ما در ایام تحریم با پول

شویم،  دور زدن تحریم با مشکل مواجه می
شویی عموما از طریق  نظر من پول گوید: به می

گیرد، در  های مرسوم و بانکی انجام می مکانیزم
ها عمدتا از طریق  حالی که دور زدن تحریم

عالوه، در شرایطی  شود. به غیررسمی انجام می
جانبه آمریکا مواجه  های یک که ما با تحریم
رود،  شمار می ها غیرقانونی به هستیم، این تحریم

رسد دور زدن آن، از  به همین جهت به نظر نمی
 .شویی محسوب شود های دی ر پول نظر کشور

دلایال  بسایااری از آناان باه دشواری پانااه گارفاتاناد.
فقدان آب، خوراک و تجهیزات پزشکی جاان خاود 
را از دست دادند.  حمله به سنجار آغااز کاارزاری 

 »هویات ایازدی«منظور نابود کردن  بار به خشونت
بود که اساسا نقض گسترده حقوق بشر، گارویادن 

هاا و باه  اجباری باه اساالم، جادا ناماودن خااناواده
بردگی گرفتن زنان و کودکان بازمانده تحت عنوان 

های آن بود. فراتار از  از شاخص »غنیمت جن ی«
این داعش کوشیاد تااباا وادار سااخاتان ماردان باه 
گزینش میان تعییرمذهب و گارویادن باه اساالم یاا 

تار  مر  و با تجاوز به دختران جوانی کاه حاتاا کام
اند و یا فروش زنان در باازار  سال سن داشته 2از 
فروشی و ایضا وادار نمودن پسران جوان باه  برده

را از مایاان بابارناد.  »هاویات ایازدیاان«جن ایادن 
چنین با دقت فروش زنان و کاودکاان را  داعش هم
دهی و آناان را از ماردان مانافاک و جادا  سازمان

ناااماااود. بسااایااااری از اسااایاااران در باااازارهاااای 
های ویژه باا اساتافااده  سایت فروشی یا در وب برده

های تالا ارام و سایا اناال باه فاروش  رسان از پیام
های بازفروشی آنالین موساوم  رفتند. یکی از گروه

( 884به *باازار بازر  دولات اساالمای* تاناهاا )
جاویاان داعاش  عضو داشت. در ایان گاروه جاناگ

توانستند زنان و کودکان را بر اساس  جزئایاات  می
مربوط به سن یا ظاهر جسامای و نایاز اسالاحاه یاا 
اتومبایال باخارناد. و ایان در حاالای اسات کاه ایان 

هااای عالاایااه  کشاای و جاانااایات نسال«کاارزار ماعااادل 
 است. »بشریت

کمیته جایزه نوبل صلح در اسالاو در بایاانایاه خاود 
ناادیاا ماراد، دخاتار «دلیل اعطاای ایان جاایازه باه 

را هامااناا  »دکاتار دنایام ماوک وگاه«و  »ایزدی
اساتافااده از  های آنان بارای خااتاماه دادن باه تالش

سالحی در جاناگ و «خشونت جنسی تحت عنوان 
اعالم نمود. باه گافاتاه ایان  »های مسلحانه درگیری

( از /820) کمیته هر دو برندگان جایزه نوبل صلح
فعاالن حقوق بشار اناد کاه زنادگای خاود را وقاف 

اند. این  مبارزه علیه خشونت جنسی در جنگ کرده
زنادگای  »دنایام ماوک وگاه«کمیته افزوده است: 

خااود را وقااف دفاااع از ایاان گااروه از قاارباااناایااان 
دخااتاار  »نااادیااا مااراد«خشاوناات جااناساای نااماوده و 

استفااده  خشونت و سوء »شاهد«عنوان  ایزدی، به
جنسی از خودش و دی ر زناان و دخاتاران ساخان 

توان اذعان داشات کاه  در حقیقت می »رانده است.
خشونت جنسی در «این هر دو یاری رسانده اند تا 

بااهاتاار قااابال رویاات گاردد. باادیاان اعااتاابااار  »جانااگ
توان گفت که پم از جنگ دوم جهانی و ارائاه  می

آمارهای باالی خشونت جنسی علیه زنان و رفاتاار 
 توان  تجاوزگرانه جرم شناخته شد. بدین اعتبار می

۶صفحه   
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 زبان مادری مهم و حیاتی...  
 

طلبی و  در این دوره، چندان خبری از تجزیه
رقابت ترک، فارس، عرب، کرد، بلوچ و غیره 

ای  نبود و اگر هم بود ضعیف و پوشیده و حاشیه
بود. بنابراین، همه شهروندان جامعه ایران، در 

کردند. اما  آمیز  زندگی می طور مسالمت کنار هم به
های وسیع اقتصادی،  ها، دگرگونی حاکمیت پهلوی

سیاسی و فرهن ی در راستای تاسیم یک 
داری قدرقدرت مرکزی و کنترل   حکومت سرمایه

شدید مناطق مختلف ایران به وجود آوردند، 
زندگی را بر بسیاری از شهروندان جامعه ایران 

تر کردند و نقطه پایانی گذاشت بر این  سخت
ها و  نویسی در آذربایجان. کتاب فرهنگ ترکی

های ترکی سوزانده و نابود شدند. جنایت  روزنامه
فکر رضا شاه در آلمان، یعنی  بزرگی که قبال هم

ها با  هیتلر مرتکب شده بود. جلوی انتشار کتاب
دخالت رکن دوم ستاد ارتش رضاشاه گرفته شد. 

نویسان دست یر، شکنجه، زندانی و اعدام  ترکی
شدند. چنان محیط رعب و وحشت و اختناق و 
فشار فاشیستی ایجاد شد که دی ر هیچ ترکی 

 .نویسی به خودش نداد جرات ترکی
اقدامات فاشیستی و نژادپرستی رضاشاه برای 

نوین و برجسته کردن  »دولت - ملت«ایجاد 
ترین ضربه فرهن ی  ، بزر »هویت ملی فارس«

را به ترکان آذربایجان و کل ایران زد. سیاست 
سازی زبانی و فرهن ی به اسم  فاشیستی یکسان

فارسی توسط  نفع ملت فارس و زبان ایران و به
رضاشاه در ایران پیاده شد. بر اساس ایدئولوژی 

بار زبان  فارسیسم، برای اولین نژادپرستانه پان
عنوان تنها عنصر اساسی و محوری  فارسی به

هویت ملی ایرانی درآمد. حاکمیت رضاشاه از 
طریق آموزش و پرورش، رادیو و مطبوعات 

عنوان تنها زبان عمومی رسمی  زبان فارسی را به
های  گفتاری و نوشتاری درآورد. با اعمال سیاست

ها بستر طبیعی رشد  فاشیستی حاکمیت پهلوی
های غیرفارس ایران، با  زبانی و فرهن ی خلق

های نژادپرستانه و غیرانسانی حاکمیت  سیاست
گرفته شد. تمام قدرت سیاسی و نظامی دولتی را 

کار گرفتند تا وجود مردمان غیرفارس ایران را  به
صورت یک ملت و یک زبان و  انکار کنند و به

 »خدا، شاه، میهن«یک مذهب واحد، با شعار 
 جلوه دهند.

هـ.ش، یعنی  0822سه سال پم از کودتای 
کشی  هـ.ش، سیاست نسل 0/28رضاخان از سال 

زبانی و سرکوب زبان ترکی به سیاست علنی 
دولت وقت ایران تبدیل گشت. این سیاست در 
اساس توسط وزارت معار ، عالوه بر ممنوع 

زبان ترکی در مدارس، در شکل  ساختن تعلیم به
ممنوع کردن تکلم و حر  زدن به زبان ترکی در 

زبان ترکی و  مدارس، ممنوعیت چاپ و نشر به
ویژه ورود و قرائت هرگونه ترکی مکتوب  از  به

نشریه تا کتاب از عثمانی و قفقاز، گسترش 
نشین و تاکید  زبان در مناطق ترک مدارس فارسی 

زبان برای دختران ترک  بر ایجاد مدارس فارسی
جایی که  و... به مرحله اجر گذاشته شد. از آن

اصلی وزارت معار  بعد از دوره   وظیفه
سازی  مشروطیت و فرهنگ پهلویسم، فارس

ها و زبان ترکی از  کن کردن ترک ها و ریشه ترک
توان آن را وزارت  آذربایجان و کل ایران بود، می

 .سازی هم نامید فارس
از شاعران بزر   »سهراب طاهر«گفته  بنا به

آذربایجان اهل آستارا در آن دوره، از بین خود 

 توسط آموزش وآموزان ترک آذربایجان،  دانش

تبریز بازداشت شد و پم از رهایی از زندان به 
 کار طبابت ادامه داد.

نقل شده گفته  ای که از دهقان براساس خاطره
در  0/88شود که وی در اواخر آذرماه سال  می

همکاری با  که تعداد زیادی از افراد مظنون به حالی
صورت فجیعی  به فرقه دمکرات بدون محاکمه و

از سوی ارتش  شدند ها اعدام می در خیابان
تبریز بازداشت شده  شاهنشاهی در یکی از محالت

وقتی او را داخل آن  شود. سالنی برده می و به
حدی بوده  شدگان به برند تعداد بازداشت سالن می

که وی به سان یک شی به روی بازداشت شدگان 
تا دقایقی  ای که او گونه شودن به انداخته می

شود پایش را بر روی زمین  طوالنی قادر نمی
 ب ذارد 

تاکید کرده که تنها یک اشتباه در  دکتر دهفان
محاسبه مانع شده است تا وی به جوخه اعدام 

 س،رده نشود.
وی یکی از سه  براساس اطالعات منتشر شده،
چراغ راه آینده «نویسنده کتاب نفیم گذشته 

 می باشد. »است
دو نویسنده دی ر این کتاب دکتر محمدعلی فرزانه 

محمد حسین  دکتر تبریز( و 4//0 تبریز، 0/28)
 تبریز( هستند. 0/24 تبریز، 0/26) مبین
، در اواسط »گذشته چراغ راه آینده است«کتاب 

دهه پنجاه توسط جمعی از نویسندگان که خود را 
اند،  معرفی کرده -جامی-با نام اختصاری 

ای تدریجی  گونه و به صورتی محرمانه چاپ شد به
در اختیار خوانندگان قرار گرفت. این کتاب بعد از 

ها  به دفعات و در ده انقراض حکومت پهلوی
 هزار نسخه تجدید چاپ و منتشر شده است.

نظیر  شود مولفین فروتن این اثر کم گفته می
قسم یاد  تاریخی قبل از ن ارش این کتاب بین هم

 شان منتشر شود. که نام آنان بعد از مر  کنند می
همین امر باعث شد تا این کتاب نخست در زمان 

گونه  و س،م به نویم دست صورت پهلوی به
تای،ی و در روندی مخفیانه در بین خوانندگان 

 توزیع شود.
ایران، اگرچه این  0/88بعد از وقوع انقالب 

کتاب تجدید چاپ شد و منافع مادی مهمی برای 
همراه آورد اما این سه نویسنده  ناشران آن به
طرح ادعایی در این خصوص  هرگز اقدام به

 ننمودند.
در مورد   با ارزش  و منابع  از مراجع  که  کتاب  این

  از تولستوی  جمله  با این  است  معاصر ایران  تاریخ
  میان  به  سخن  ما باید از چیزهایی«شود:  آغاز می
  آن  گفتن  را یارای  دانند و کسی می  همه  که  آوریم
  مولفین  گفته  به  کتاب  این  از تالیف  هد  ». نیست
  بسیار پراهمیتی  دوره  ساختن  روشن  به  ، کمک آن

  راهنمایی  معاصر ایران است تا چراغ  از تاریخ
و   آزادی  راه  و رهروان  حقیقت  جویندگان  برای

 .ما گردد  دموکراسی
های نژادپرستانه و  های پهلوی، برنامه حکومت

های سیاسی  کشی ای چون نسل فاشیستی پیچیده
کشی خشن تمام نخب ان  گسترده مثل نسل

خواه و افراد عادی مردم آذربایجان در  آزادی
چنین کشتار  هـ.ش. هم 2//0تا  0/88های  سال

خلق کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، لر و... با این 
های تحت  های فاشیستی، نه تنها خلق سیاست

ای  شکل وحشیانه ستم ایران نادیده شدند، بلکه به
 822عام گردیدند. این سیاست، از حدود  نیز قتل

سال پیش در کم،انی هند شرقی و محافل 
فراماسونری تدوین شده و از صد سال پیش و از 
زمان به حاکمیت رسیدن رضا خان میرپنج، اجرا 
شده و هنوز هم همین سیاست در جامعه ایران 

 جریان دارد.
 

 ادامه دارد.

اصطالح  ای جاسوسان به پرورش، عده
، مخفیانه انتخاب و آموزش داده و »پرست ایران«

مامور شده بودند که جاسوسی کنند. و ترکی 
آموزان ترک، معدود آموزگاران  حر  زدن دانش

رحم فارس  مدیران بی ترک آذربایجان را به
آموزان بیرون از  گزارش دهند، تا با بردن دانش

هایی مثل حبم کردن در  کالس و شکنجه
بندان زمستان و  های تاریک در وسط یخ انباری

زده از  های یخ کف پاها و دست کوبیدن با ترکه به
سوز و سرما در بین بر  و یخ زمستان 

زبان  خاطر حر  زدن به ها را به آذربایجان آن
 شان ترکی تنبیه کنند. طبیعی مادری

)آموزش و  روسای انتصابی معار  و فرهنگ
پرورش( آذربایجان دوره حاکمیت رضاشاه، دقیقا 

شدت قلدر و  مثل شخص رضاشاه، اشخاصی به
فرهنگ، نژادپرست، فحاش و دزد بودند.  بی

میرزا احمدخان محسنی دوغدو «اش  نمونه
، رییم معار  »عمادالملک«معرو  به  »آبادی

سلطنت رضاشاه که بین   آذربایجان در دوره
م. 0286-//02هـ.ش.0/288 -0/08های  سال

معار  و اوقا    هفت سال مقام ریاست کل اداره
آذربایجان را بر عهده داشت،   و صنایع مستظرفه

یکی از کسانی است که برای امحای زبان و 
مظاهر فرهن ی ترک از مدارس و مطبوعات و 
تئاترها و حتی محاورات روزمره در آذربایجان، 

ای داشته است. در کتاب  گونه عناد سماجت 
ای منسوب  جمله »گذشته چراغ راه آینده است«

هر کم که «به او بدین مضمون در  شده است: 
سر او بزنید و  زند، افسار االغ به ترکی حر  می

در روایتی دی ر گفته » او را به آخور ببندید.
فارسی را معادل  شود که محسنی تکلم به می
و تکلم به ترکی را معادل  »حر  زدن مثل آدم«
 ، شمرده است  »زدن مثل حیوان حر «

 »حسن ذوقی«رییم دی ر انتسابی رضاشاه 
 -0/02رییم معار  آذربایجان بین 

م بود که بعد از  02/8-0242 8 هـ.ش. 0/06
صندوق جریمه «محسنی به آذربایجان آمد. او 

گذاشت تا هر کودک  »زدن در مدارس ترکی حر 
دبستانی آذربایجان که دانسته یا نادانسته جسارت 
ورزیده ترکی صحبت کند، جریمه شود. در این 
مورد از معلمان آن دوره چنین نقل قول شده 

روزی هن امی که میرزا قنبر نامی سِر «است: 
کرد و طبق معمول  کالس اول ابتدایی تدریم می

ن »نان«  ».سو«ن یعنی »آب«گفت:  ها می به بچه
دده «ن یعنی »بابا نان داد«  ».چورک«یعنی 

همراهی بازرسی که از  ذوقی به ».چورک وئردی
تهران آمده بود و مدیر مدرسه، وارد کالس 

شوند. ذوقی پم از شنیدن نحوه تدریم میرزا  می
چرا آموزگار شما «پرسد:  قنبر از مدیر مدرسه می

دهد که    و مدیر توضیح می»کند ترکی صحبت می
فهمند. او کلمات را به  ها معنی کلمات را نمی بچه«

این درست «گوید:  ذوقی می »کند. ترکی تفهیم می
ها  ها را به بچه نیست. برای تفهیم کلمات باید آن

نشان داد  آموزگار برای فهماندن معنی کلمه نان 
ها نشان دهد و برای تفهیم  باید تکه نانی به آن

صدای خروس باید صدای خروس دربیاورد   تا 
جای زبان مادری یاد ب یرند   ها فارسی را به بچه

البته باورکردنش سخت است ولی متاسفانه 
)گذشته چراغ راه آینده است،   »خقیقتی است تلخ 

، نویسنده ن. جامی، تاریخ 0/6  -042صص 
تا  0822اسفند  /معاصر ایران در فاصله کودتای 

 (8//0مرداد  /8کودتای 
دکتر دهقان، پزشک و مورخ آذربایجانی، چندی 

در  سال ی در بیمارستانی 22 پیش در آستانه
 تهران و در سکوت کامل خبری درگذشت.

دهقان که در دوران جوانی در فرقه دمکرات 

 فرقه درپم از شکست  آذربایجان حضور داشت

۷صفحه   



 توطئه جدید آمریکا و ترکیه 
 علیه رهبران ارشد حزب کارگران کردستان

 )پ.ک.ک(!
های مالی بسیار  جایزه«، اعالم کرد: /820شنبه ششم نوامبر  آمریکا سه

گاه رهبران  بزرگی را برای اطالعاتی که منجر به کشف هویت یا مخفی
شود،  »پ.ک.ک«ارشد حزب ممنوعه کارگران کردستان ترکیه موسوم به 

 ».در نظر گرفته است
گزارش خبرگزاری رویترز، در پی سفر متیو پالمر، معاون وزیر امور  به

 .ای در این رابطه منتشر کرد خارجه آمریکا به آنکارا سفارت آمریکا، بیانه
میلیون دالر  8هایی به ارزش  در این بیانیه آمده است که واشین تن جایزه

 .تعیین کرده است »مراد کاراییالن«برای دریافت اطالعاتی درباره 
چنین آمریکا برای هرگونه اطالعاتی که منجر به کشف هویت یا یافتن  هم

میلیون  /و  4شود، به ترتیب  »دوران کالکان«و  »جمیل بایک«مخفی اه 
 .دالر جایزه تعیین کرده است

 

 
 

کن ره ملی کردستان، اطالعیه وزارت خارجه آمریکا در مورد تعیین جایزه 
 شدت محکوم کرد. برای سر رهبران و انقالبیون کردستان را به

 در بیانیه ک.ن.ک در تقبیح اطالعیه وزارت خارجه آمریکا، آمده است:
( وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد /820نوامبر  6شنبه  روز گذشته )سه«

های جمیل بایک، مراد  نام کرد به  که برای بازداشت سه رهبر و انقالبی
کاراییالن و دوران کالکان جایزه تعیین کرده است. ما ضمن رد این موضع 

چون کن ره  کنیم. هم آمریکا، با تمام توان خود در مقابل آن ایستادگی می
 نماییم. شدت محکوم و رسوا می ملی کردستان این رفتار را به

جمیل باییک، مراد کاراییالن و دوران کالکان هر کدام بیش از چهل سال 
اند.  است که با سربلندی پیشاهن ی انقالب کردستان را بر دوش گرفته

جمیل باییک و مراد کاراییالن در عین حال از اعضای کن ره ملی کردستان 
افتخار است. این سه انقالبی تمام عمر   هستند. عضویت آنان برای ما مایه

روز بدون  اند و شبانه خویش را برای خدمت به ملت کردستان صر  کرده
کنند. اینان تمام زندگی خود را وقف  داشتی به خلق خدمت می گونه چشم هیچ

اند ... الزم  و از انسانیت دفاع کرده  گری کرده مبارزه با زورگویی و اشغال
   است نام آنان را با طال نوشت...

همین دلیل، ضمن محکوم کردن اطالعیه وزارت خارجه دولت آمریکا، از  به
خواهیم از مواضع ریاکارانه و غیرمشروع دست  حکومت این كشور می

 »برداشته و این لیست غیرعادالنه را حذ  کند.
شایان ذکر است که عبداله اوجاالن رهبر سابق پ.ک.ک و چهره سرشناس 

سال است تنها زندانی جزیره  82امروزی منطقه خاورمیانه و جهان، 
ایمرالی در حومه استانبول است. پم از کودتای ساخت ی حکومت ترکیه، 

 خبری از وی نیست. 
 

کنند از سوی قوه قضاییه ترکیه رد  هر بار وکالی وی درخواست مالقات می
وکالی عبداله اوجاالن برای مالقات با وی، به دادستانی عمومی شود.  می

مین باری  860، /820شنبه ششم اکتبر  جمهوری در شهر بورسا رفتند. روز سه
است که وکال برای کسب موافقت دادستانی برای انجام مالقات با اوجاالن 

 بورسا رفتند.  به
صبح امروز هر کدام از چن یز یورکلی، مظلوم دینچ و «گزارش فرات نیوز،  به

محرم شاهین از وکالی رهبر خلق کرد عبداله اوجاالن برای دیدار با موکل خود 
  ترکیه مراجعه کردند. -به دادستانی عمومی جمهوری در شهر بورسا

 8200قابل ذکر است که دادستانی عمومی حکومت ترکیه در بورسا، از سال 
های  هوا و بهانه و چون بدی شرایط آب های واهی هم بار با بهانه 862تاکنون، 

 »اند. دی ر درخواست وکالی اوجاالن را برای انجام مالقات رد کرده
خون هزاران انسان در ترکیه و روژآوا  های اردوغان و حکومتش، به دست

کار و دشمن  گر و تبه آلوده است. حکومت ترکیه، حکومتی فاشیست و اشغال
 طلب کرد است.  درجه یک آزادی و برابری و مردم حق

تاکنون، همواره مردم کرد و پ.ک.ک را  02/2کم از کودتای  دولت ترکیه، دست
ها سرکوب کرده است و در این مدت از جمله با حمایت ناتو و  با هد  نابودی آن

های پ.ک.ک در آن منطقه واقع  های قندیل را که بخشی از پای اه آمریکا، کوه
شده بمباران کرده است. بنابراین هم آمریکا و هم دولت ترکیه، مخفی اه رهبران 

کم جرات نزدیک شدن به  دانند که هیچ شناسند اما می خوبی می پ.ک.ک را به

عنوان یک  این منطقه را ندارد. در عین حال، پ.ک.ک فقط در قندیل نیست و به
 های اجتماعی بسیار قوی دارد. جنبش اجتماعی در منطقه و اروپا پای اه

مردم در شهرهای   مردم کرد، برای مقابله با تروریسم دولتی، کشتار روزانه
کرد   مدار و نماینده ها هزار سیاست آمد، شرنخ، نصیبین، جزیر و زندانی شدن ده

مبارزه   ها مطالبه دی ر خود در کردستان ترکیه، اشغال عفرین در روژآوا و ده
کنند. این مردم را نباید تنها گذاشت و نباید در قبال زورگویی و قلدری  می

 اردوغان و دولت او و حامیانش سکوت کرد.
 

های ایران، توطئه مشترک آمریکا و ترکیه  ها و خلق پالتفرم دموکراتیک جنبش
کندن رهبرانی که تمام زندگی  علیه رهبران ارشد پ.ک.ک را شدیدا محکوم می

ویژه برای رهایی مردم کرد  بخش و انقالبی، به خود را وقف مبارزه رهایی
جو  طلب و عدالت خواه، برابری ها، نیروهای آزادی اند. ما از همه انسان کرده
طلب و  های جنگ خواهیم که این اقدام غیرانسانی و تروریستی حکومت می

گر آمریکا و ترکیه را محکوم کنند و با صدای بلند و با تمام قدرت خواهان  اشغال
 آزادی عبداله اوجاالن شوند.

طلب و  خواه، برابری اجتماعی مطرح آزادی - پ.ک.ک، یک جنبش سیاسی
شماری دارد.  سوسیالیست در ترکیه و منطقه است که در جهان نیز طرفداران بی

این جنبش نه برای حاکمیت، بلکه برای یک جامعه آزاد و برابر و انسانی بدون 
دست خویش رقم  کند تا مردم سرنوشت خودشان را به مبارزه می »ملت - دولت«

 بزنند 
 

 های ایران ها و خلق پالتفرم دموکراتیک جنبش
 /820هشتم نوامبر 
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